יום חמישי  15פברואר 2018
ל'/שבט/תשע"ח 25068

פרוטוקול מס'  1/2018מיום 14/2/2018

השתתפו :מר שלמה אלימלך ראש המועצה  ,משה מאיר ,יוסי דוד ,תומר עזריה  ,נעם שפר,
אריאל עשירי  ,רן פרקר ,גיורא טלמור  ,סמינה יצחק  ,שי קידר .
נעדרו  :עדי וגה  ,דברי מלניק ,שייקה בילו  ,רפי כהן  ,נועם אוקס .
על סדר היום
.1

אשור תב"ר בסך  ₪ 750.000מתקני משחקים/ספורט בישובים

 .2אשור הגדלת תב"ר מגרש חניה באזור תעשיה גן רוה מ ₪ 100.000 -ל. ₪ 200.000 -
.3

העלאת שכר בעלי תפקידים המועסקים בחוזים אישיים .

 .4מינוי עובד מועצה לועדת השקעות .
ראש המועצה  :פותח את הישיבה ומבקש לאשר פרוטוקול קודם .
אושר
אשור תב"ר בסך ₪ 750.000
ראש המועצה  :מבקש לאשר תב"ר הנ"ל ,נעשה סקר בטיחות במגרשי המשחקים בישובים
בחלקם צריך לתקן בחלקם צריך להוסיף .
יוסי דוד  :מבקש להגדיל את התב"ר  .יש לתקן לא מעט מגרשי משחקים.
גיורא טלמור  :אני מבין שנעה סקר בטיחות ונמצא שיש להחליף חלק גדול במגרשי
המשחקים .
שי קידר :האם מחליפים ומוסיפים מתקנים חדשים ? האם נעשה סקר בכל הישובים ?
ראש המועצה  :כן

סמינה יצחק  :בגן שורק יש גן אחד תקני וגן אחד שפורק והשלישי קטן מאד אצלנו לא עשינו
כלום.
ראש המועצה  :יש גנים שאין טעם בכלל לשפץ ויש כאלה שצריך להחליף .
תומר עזריה  :מבקש לראות על מה מדובר ובאיזה סכומים  ,רוצה לראות תמונות .
יוסי דוד  :נו באמת  ,אנחנו מאשרים תב"רים וראש המועצה מבצע על פיהם .
סמינה יצחק  :מציע לך לצאת ולעשות סיבוב בישובים ואז באמת לראות במו עיניך
יוסי דוד  ,שי קידר ,רן פרקר בעד להעלות התב"ר לסך של  ₪ 1.500.000ולהחליף היכן שצריך
משה מאיר :אני בעד אך מבקש שזה יקרה מהר .
ראש המועצה  :מעלה להצבעה לאשר תב"ר בסך ₪ 1.500.000 -לשיפוץ והקמת גני
שעשועים
 8בעד
תומר עזריה אני נגד
אושר תב"ר בסך  ₪ 1.500.000לנושא גני שעשועים
אשור הגדלת תב"ר מגרש חניה באזור תעשיה גן רוה
ראש המועצה  :מבקש לאשר הגדלת תב"ר מ ₪ 100.000 -ל , ₪ 200.000 -התוכניות יעלו
הרבה כסף  ,עצרו לנו את העבודה ועל כן אני חייב להתחיל מהתחלה .
נעם שפר  :כמה חניות
ראש המועצה  :כ 500 -חניות .
שי קידר  :האם לא שווה לעשות משהו שיכניס יותר כסף מחניה
ראש המועצה  :חייבים להסדיר את החניון .
אושר פה אחד.
שכר בעלי תפקידים המועסקים בחוזים אישיים
שלמה אלימלך  :לפני כ 3-שנים אישרנו לאביבה חיימוביץ העלאת שכר בכירים ומשרד
הפנים לא אישר  ,כעת משרד הפנים נתן אפשרות להעלות את השכר ל , 100% -השכר של
אביבה  85%והשכר של לאה הוא  , 80%אני מבקש להעלות ל 100% -שכר בכירים לשתיהן .
משה מאיר :אני בעד להעלות לאביבה  ,לאה עובדת רק מספר שנים .
ראש המועצה :לאה עובדת משנת  2011מבקש להעלות לשתיהן ל 100% -שכר בכירים.

אושר פה אחד להעלות ל 100% -שכרה של אביבה חיימוביץ מזכירת המועצה ולאה מימון
מבקרת המועצה .

מינוי לוועדת השקעות
ראש המועצה  :בזמנו עובדת המועצה רותי רייך ז"ל היתה חברה בוועדת השקעות לצערינו
רותי נפטרה ויש למנות את רחלי פיילי שעובדת במקומה לתפקיד .
אושר פה אחד

נרשם ע"י א.חיימוביץ

הישיבה ננעלה .
בכבוד רב
שלמה אלימלך
ראש המועצה

